ประเด็น
1. การมีผลบังคับใช้

2. มาตรฐานของความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
2.1 อาจารย์ประจาที่รับเข้าใหม่
2.2 นักศึกษาปริญญาเอก

3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวน
- วุฒิการศึกษา
- ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- จานวน
- วุฒิการศึกษา
- ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ปริญญาเอก

หมายเหตุ
หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย อนุโลมใช้เกณฑ์ 2548 โดยมี
ระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย
ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผล
บังคับใช้ (14 พย. 58 -11 พค. 59)

เน้นการทดสอบด้านการอ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้
ให้สถาบันกาหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเอง ในช่วง 2 ปีแรกนับแต่บงั คับใช้
ให้สถาบันกาหนดวิธีการและเกณฑ์
การคัดเลือกให้ได้มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษเอง ในช่วง
2 ปีแรกนับแต่บังคับใช้
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ป. โท หรือเทียบเท่า
ป. โท หรือเทียบเท่า
ป. เอกหรือเทียบเท่า
ป. เอกหรือเทียบเท่า
หรือ ป.โทและ รศ.
หรือ ป.โทและ รศ.
3 รายการ
3 รายการ
3 รายการ
3 รายการ
เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ
เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
5 คน
3 คน
5 คน
3 คน
ป. เอกหรือเทียบเท่า
ป. เอกหรือเทียบเท่า
ป. เอกหรือเทียบเท่า
ป. เอกหรือเทียบเท่า
หรือ ป.โทและ รศ.
หรือ ป.โทและ รศ.
หรือ ป.โทและ ศ.
หรือ ป.โทและ ศ.
3 รายการ
3 รายการ
3 รายการ
3 รายการ
เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ
เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้

ประเด็น
5. อาจารย์ผู้สอน
- วุฒิการศึกษา

- ประสบการณ์สอน
- ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
- อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์
พิเศษ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

- ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง

ปริญญาเอก

อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิตรงหรือตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิช าที่สอน
ป. โท หรือเทียบเท่า
ป. โท หรือเทียบเท่า
ป. เอกหรือเทียบเท่า
ป. เอกหรือเทียบเท่า
หรือ ป.โทและ รศ.
หรือ ป.โทและ รศ.

มี
1 รายการ

มี
1 รายการ

มี
1 รายการ

หมายเหตุ
- อนุโลมผู้สอนวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี เฉพาะ
หลักสูตรป.บัณฑิต
- อนุโลมผู้สอนวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี เฉพาะ
หลักสูตรป.บัณฑิตขั้นสูง
- หลักสูตรปริญญาเอก อนุโลมผู้สอนวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ ผศ. ลงมา สอน
ในวิชาที่ไม่ใช่วิชาของหลักสูตรได้

มี
1 รายการ

กาหนดให้อาจารย์พิเศษสามารถมีชวั่ โมงสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

6. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
- วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ป. เอกหรือเทียบเท่า
หรือ ป.โทและ รศ.
3 รายการ

ป. เอกหรือเทียบเท่า
หรือ ป.โทและ รศ.
3 รายการ

เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ
เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้

ประเด็น
7.อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
- วุฒิการศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์
ประจา
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจา
- ผลงานทางวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

ปริญญาเอก

หมายเหตุ

อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ป. เอกหรือเทียบเท่า
หรือ ป.โทและ รศ.
ป. เอกหรือเทียบเท่า

ป. เอกหรือเทียบเท่า
หรือ ป.โทและ รศ.
ป. เอกหรือเทียบเท่า

3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง

3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลงานทางวิชาการระดับชาติไม่ต่า
กว่า 10 เรื่อง

ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติไม่
ต่ากว่า 5 เรื่อง

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

ถ้ามีวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาและแจ้ง กกอ.
รับทราบ
เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

8. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าวิจัย
- คุณสมบัติ
- จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา
 อาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ตาแหน่งศาสตราจารย์
 อาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 อาจารย์ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 อาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

10 : 1

5:1

5:1

- ขออนุมัติสภาได้แต่ไม่เกิน15 : 1
- ขออนุมัติกกอ เป็นรายกรณีถ้าหากเกิน 15 :
1

ประเด็น
9. คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
- จานวนกรรมการ
- องค์ประกอบของกรรมการ
- ประธานกรรมการสอบ
- คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยา
นิพน์
 คุณวุฒิของกรรมการที่เป็นอาจารย์
ประจา
 คุณวุฒิของกรรมการที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจา
- ผลงานทางวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

ปริญญาเอก

ไม่น้อยกว่า 3 คน
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ไม่น้อยกว่า 5 คน
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ป. เอกหรือเทียบเท่า
หรือ ป.โทและ รศ.
ป. เอกหรือเทียบเท่า

ป. เอกหรือเทียบเท่า
หรือ ป.โทและ รศ.
ป. เอกหรือเทียบเท่า

3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง

3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผลงานทางวิชาการระดับชาติไม่ต่า
กว่า 10 เรื่อง

ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติไม่
ต่ากว่า 5 เรื่อง

หมายเหตุ

ถ้ามีวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาและแจ้ง กกอ.
รับทราบ
เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ เป็นผลงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

ประเด็น

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้น
สูง

ปริญญาเอก

10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา
- แผนการเรียนแบบทาวิจยั อย่างเดียว

- แผนการเรียนรายวิชาและทาวิจัย

แผน ก แบบ ก 1

แบบ 1

- มีบทความตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ.

- มีบทความตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตพี ิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง

แผน ก แบบ ก 2

แบบ2
-มีบทความตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ

- บทความตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ. หรือ
-บทความนาเสนอต่อทีป่ ระชุม
วิชาการ และมีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)
- แผนการเรียนรายวิชาและค้นคว้า
อิสระ

11. ระบบการสอบวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย
12. ระบบตรวจสอบการคัดลอก
ผลงาน

13. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร

การยอมรับให้ตพี ิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ.

แผน ข
- รายงานการค้นคว้าอิสระได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้
ระบบการสอบวิทยานิพนธ์เปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

ระบบการสอบวิทยานิพนธ์เปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้

ให้ ม/ส พิจารณาถอดถอนรายงาน
ให้ ม/ส พิจารณาถอดถอนรายงานการ
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
ค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น ถ้า
ชิ้นนั้น ถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามี
ผลการตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอก การ
การคัดลอก การซ้าซ้อน หรือจ้าง
ซ้าซ้อน หรือจ้างทารายงานการค้นคว้า
ทารายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
อิสระหรือวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ในกรณีที่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด ให้ สกอ. ดาเนินการเข้าติดตาม
ตรวจสอบและเสนอคณะคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณา

หมายเหตุ

